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August 2020 åbner Nordsjællands Hospital et internt medicinsk afsnit på Frederikssund Hospital, der får et
særligt fokus på lærings- og studiemiljø for studerende fra en række sundhedsfaglige uddannelser. Med
praksislæring som pædagogisk fokus er intentionen at skabe et studiemiljø, hvor studerende i høj grad lærer
af og sammen med andre studerende og får ansvar for pleje og behandling under tæt supervision af
sundhedsprofessionelle.
Etableringen af afsnittet og det særlige læringsmiljø sker i et projektsamarbejde mellem Nordsjællands
Hospital, Københavns Professionshøjskole (KP), Center for HR og Uddannelse i Region H samt Halsnæs og
Frederikssund Kommuner. Det overordnede formål med projektet er med at afprøve undervisnings- og
læringsformer, der bidrager til at styrke sammenhæng mellem teori og praksis og dimittendernes kliniske
kompetencer efter endt uddannelse. Dette desuden med et fagligt fokus på at skabe sammenhæng i patient
og borgerforløb på tværs af sektorer og en høj grad af borger-/patientinvolvering. Der vil være forskning
knyttet til uddannelsesprojektet.

Etablering af innovativt studiemiljø
I projektets første fase i 2020 fokuseres på etablering af et studiemiljø for sygeplejestuderende med fokus på
at styrke overgange og sammenhænge mellem studie- og praktikperioder. Projektet indebærer både, at der
skabes særlige fysiske rammer på afdelingen og at der afprøves nye måder at tilrettelægge klinisk
undervisning på tværs af sektorer og fagligheder. Lærings- og studiemiljøet skal danne rammen om at
afprøve måder, hvor studerende får og tager særligt ansvar for afsnittes drift og lærer af og sammen med
andre studerende og af de sundhedsprofessionelle i tæt kontakt med patienter, borgere og pårørende.
Det særlige studiemiljø skaber mulighed for at afprøve måder, hvor studerende meningsfuldt kan modtage
klinisk undervisning af høj kvalitet når der er betydeligt flere studerende tilknyttet end på et normalt
medicinsk afsnit. Viden og erfaringer, der er vigtige, når der fremadrettet skal sikres mulighed for klinisk
undervisning af stadigt flere studerende.
Studie- og læringsmiljøet fordrer tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske
undervisningssted og mellem hospitalsafsnittet og det omkringliggende kommunale sundhedsvæsen. Blandt
andet planlægges det, at adjunkter/lektorer fra KP skal være en del af afsnittes dagligdag. De fysiske
rammer for afsnittet på Frederikssund giver desuden unikke muligheder for at etablere og afprøve særlige
tværprofessionelle læringsrum og -faciliteter. Herunder mulighed for simulationsbaseret undervisning tæt
knyttet til aktuelle og konkrete situationer og opgaver i afsnittet.
I efteråret 2020 vil der foregå klinisk undervisning af 6. semester studerende og 1. semesterstuderende fra
sygeplejerskeuddannelsen på uddannelsesafdelingen. Fra foråret 2021 vil afsnittet modtage studerende fra
alle semestre på sygeplejestudiet undtagen 3. semester.
Det er endnu ikke fastlagt, hvor mange 6. semester sygeplejestuderende, der deltager i projektet til efteråret.
Det fastlægges af projektets styregruppe i marts på baggrund af overvejelser og oplæg fra projektgruppen.
Rekrutteringen af 6. semesterstuderende til projektet vil i foråret 2020 ske uden om de normale
fordelingsnøgler og -processer.

Fra foråret 2021 forventes det, at studerende fra andre professionsuddannelser involveres direkte i projektet,
men at der kan være aktiviteter allerede fra efteråret 2020, hvor det vil være meningsfuldt at andre
studerende på Frederikssund Hospital eller de to involverede kommuner inddrages.

Praksislæring og patientinvolvering – grundlagsarbejdet gået i gang
I foråret 2020 arbejder en projektgruppe sammensat på tværs af de involverede parter sammen om
planlægningen. Grundlagsarbejdet for dette foregår i arbejdsgrupper. Der lægges op til at afsnittet skal have
en klar profil, hvor det pædagogiske fokus er på praksislæring integreret med et fagligt fokus på
patientinvolvering der praktiseres.
Lige nu arbejdes der intensivt på oplæg og planlægning vedrørende:
•

Pædagogisk og didaktisk grundlag samt planer for undervisning af sygeplejestuderende i efteråret 2020
– herunder hvilke roller og opgaver kliniske vejledere og adjunkter/lektorer fra KP skal have i afdelingens
og i de studerendes læringsforløb

•

Innovativt læringsmiljø – etablering af fysiske rammer, der understøtter studerendes læring og
undervisningsaktiviteter og udnytter de muligheder placeringen i K5 og K6 på Frederikssund Hospital
giver

•

Forskning- og evalueringsaktiviteter knyttet til projektet

Arbejdsgrupperne og projektgruppen lægger løbende op til beslutninger der tages i styregruppen for
projektet – og af afsnittes ledelse.

Etablering af medicinsk afsnittet
Der har været slået en stilling op som afdelingssygeplejerske med ansøgningsfrist d. 23. februar. I annoncen
kan man læse mere om opgaven og det medicinske afsnit. Afsnittet vil få 16 medicinske sengepladser og i
løbet af foråret/sommeren skal der ansættes ca 20 sygeplejersker til afdelingens drift. De første patienter i
afsnittet forventes primo august og de første studerende ultimo august.
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Uddannelsesleder Dorte Helving Rasmussen, dora@kp.dk
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